Bekijk online

Beste Lezer,
De Kennisbank Decentrale Regelgeving (Kder) is samen met de VIND Kennisbanken voorzien van een
nieuw design en aanvullende functionaliteiten.
Wat is er veranderd?
In Kder zijn de volgende aanpassingen verwerkt:
- Verbetering van de zoekfunctie: u kunt op drie manieren zoeken, per rubriek, op naam of via de lijst van
alle modelverordeningen.
- Een archieffunctie met oude modelverordeningen is toegevoegd
- Attenderingsfunctie “Mijn Kennisbank”: u kunt zelf aangeven van welke modellen u updates wenst te
ontvangen.
- Ledenbrieven, deze zijn integraal opgenomen dus geen links meer naar de VNG site.
- Gemeentelijke verordeningen zijn toegevoegd, zodat u die altijd ook paraat heeft.
Met een link naar de eigen beleid tool in de VIND kennisbanken (mits u een abonnement hierop heeft)
kunt u uw eigen gemeentelijke verordeningen ook opslaan en bewerken/opmerkingen.
Klantentevredenheidsonderzoek
Vorige week heeft u een e-mail ontvangen met daarin het verzoek om ons klanttevredenheidsonderzoek
in te vullen. Hierdoor monitoren wij hoe tevreden u bent met de doorgevoerde wijzigingen van het
afgelopen jaar, maar tegelijkertijd inventariseren wij welke wensen er nog meer zijn. Hiermee kunnen wij
in 2019 de Kennisbank Decentrale Regelgeving verder ontwikkelen. Het is tot 7 oktober mogelijk om de
vragenlijst in te vullen. Heeft u 'm nog niet ingevuld, klik dan op
START VRAGENLIJST

LAATST GEWIJZIGDE DOSSIERS
Dossier de AVG en de uitvoering van de Wmo 2015

LAATST GEWIJZIGDE MODELVERORDENINGEN
Model Verordening leges
Model Verordening bedrijveninvesteringszone
Model Verordening precariobelasting
Model Verordening onroerende-zaakbelastingen

Model Verordening gemeentelijke belastingen (algemene toelichting)
Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
Model Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Model Verordening reclamebelasting
Model Verordening forensenbelasting
Model Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Model Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Demonstratie
De afgelopen maanden hebben onze adviseurs overheid telefonisch contact opgenomen met de vraag of
u interesse had in een demonstratie om u wegwijs te maken in de nieuwe website. Mocht u nog geen
afspraak hebben staan, maar daar wel behoefte aan hebben, dan vernemen wij dat graag via
kder@sdu.nl en plannen wij voor begin 2019 een afspraak met u in.

Dossier Het andere mandateren; de Dordtse methode - Evert Jaquet
Bij de gemeente Dordrecht wordt een methode van mandateren van collegebevoegdheden gehanteerd
die afwijkt van de bij de meeste gemeenten gebruikelijke methode. Die methode houdt in dat alle
bevoegdheden van het college worden gemandateerd aan het laagste leidinggevend niveau, behalve de
bevoegdheden die per leidinggevend niveau in een bijlage zijn opgenomen. De in de bijlage opgenomen
bevoegdheden worden voorbehouden aan het in die bijlage genoemde leidinggevend niveau en niet
lager in de organisatie gemandateerd. In 2004 is in Dordrecht het eerste mandaatbesluit dat op basis van
dat principe is vormgegeven in werking getreden, waardoor inmiddels zo’n 14 jaar ervaring is opgedaan
met deze methode.
LEES MEER

Dossier De AVG en de uitvoering van de Jeugdwet
Bij de toeleiding naar zorg worden door gemeenten persoonsgegevens verwerkt. Hierbij moet worden
voldaan aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 de
Wet bescherming persoonsgegevens heeft vervangen.
LEES MEER
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